Viktoria Tolstoy – 18/3

Oddjob

Tis 4 feb 19:30

NÄ R FEM AV LANDETS BÄ STA, intressantaste och mest
meriterade musiker och studiorävar, av kärleken till
musiken, av lusten till svänget och av glädjen att få spela
precis det man helst vill, samlas runt ett gemensamt
projekt bör man definitivt spetsa öronen. När man sedan
ser en påtagligt ung publik köa utanför jazzklubben finns
det all anledning att höja ett, kanske rentav två ögonbryn
och kolla upp vad som är på gång…
De heter Oddjob och består av Peter Forss – bas,
Per ”Ruskträsk” Johansson – saxar, Goran Kajfeš –
trumpet, Daniel Karlsson – piano och Janne Robertson
– trummor. Fem musiker som spelat med ”alla” här
hemma och rätt många av dem där ute i stora världen
också - Eagle-Eye Cherry, Eric Gadd, Rebecka Törnkvist,
Sophie Zelmani, Lisa Miskovsky, Sting, Blacknuss All
Stars, Cardigans, Nils Landgren, Robyn, Bo Kaspers, Mauro Scocco, Titiyo, Lisa Nilsson, Fläskkvartetten för att
nämna några namn från en diger lista.
Ett band med en repertoar bestående av framförallt eget, mycket starkt och tydligt material. Jazz med beat,
fortfarande förstås med rötterna i ett jazzens gyllene 1960-70-tal med ekon av Miles och en klang av hård
deckarmusik men också ett omisskännligt stråk av varm blues, av Ellington och New Orleans. Här samsas Eddie
Harris och Pharoah Sanders och Jimi Hendrix, ruffigt spräck och finlir och ett djävulskt sväng.

OBS! Förband 19:00

Jump 4 joy

Tis 18 feb 19:30

Piano/sång: Ulf Sandström
Saxar: Bo Gustafsson
Trummor: Anders Almberg
Kontrabas: Anders Johnsson

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg, Bollnäs
Folkhögskola, SJR Ungdom.

MISSA INTE DENNA explosiva kvartett i världsklass. En genuin och till stor del
egen repertoar som smälter samman boogie-woogie, jazz, blues, stand-up
comedy & rock'n roll.
Bandet Jump 4 Joy har funnits i över tio år och åstadkommit
häpnadsväckande 1800 livespelningar runt norra jordklotet. De är bland annat
ett av sex svenska band som varit inbjudna att spela på den legendariska Jazz
& Heritagefestivalen i New Orleans, som funnits i över 25 år. I en av den
svarta musikens viktigaste ursprungsstäder. Bandet fick stående ovationer och
blev uppkallade på scen för tre extranummer, publiken var som tokiga och
kunde inte förstå hur dessa svenskar kunde ha ett sådant drag under
galoscherna.
Jump 4 joy öser på med svart rock'n roll, jump’n jive och underhållning
från 40- och 50-talet blandat med egenhändigt komponerad musik. Det
sniffas vilt på både jazz och blues, spelat med rå energi.
– Vi har över hundra låtar i repetoaren och ingen spellista. Inte heller har
vi repat mer än fyra gånger under tio år. Vi har ingen aning om vad vi ska spela
när vi går upp på scen, det känns i magen. Man är i flow, och alla bitar faller
naturligt på plats.
Eftersom detta är synnerligen dansvänlig musik, har vi som bonus en
dansuppvisning med Camilla Lucchesi och hennes dansgrupp. Det blir
jitterbug och lindy hop – verklig fart och fläkt!

OBS! Förband 19:00

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

Lars Jansson trio Tis 4 mar 19:30
BOLLNÄ SPUBLIKEN Ä R VÄ L BEKANT med Lars Janssons virtuosa pianospel och
välklingande kompositioner efter flera bejublade besök genom åren. Lars
Jansson och hans trio är något av det mest hörvärda inom svensk och
europeisk jazz, och har så varit under de två decennier gruppen existerat. För
de som inte är bekanta med trions musik är detta ett tillfälle att få uppleva deras
samtidigt sublima och ruskigt svängiga toner live.
Trion, med Lars Danielsson på bas och Anders Kjellberg på trummor, är
fullblodsmusiker och spelar i så tät närhet att deras intuition tycks utgå från
samma hjärna, som om tre improvisationer skapades i ett gemensamt
medvetande.
Gruppkänsla, med frihet I botten, av sådan kraft är mycket sällsynt var man
än letar. Den konstnärliga jämbördigheten är total och eftersom alla tre alltså är
starka musikaliska personligheter blir summan: musik som verkligen är djupt
berörande.
Det är inte ofta man sitter alldeles reservationslös som lyssnare ens i
mycket positiva sammanhang, men här finns inget annat att göra än att
tacksamt bara ta emot.

OBS! Förband 19:00
Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg.

Viktoria Tolstoy

Tis 18 mar 19:30

VIKTORIA TOLSTOY SLOG IGENOM redan som
19-åring med den mycket framgångsrika
cd.n “Smile, Love and Spices”. Kritiker
och publik hyllade hennes sångröst och
intensiva utstrålning och hon blev snabbt
erkänd i jazzkretsar.
Hon har framträtt med många i den
svenska jazzeliten och har blivit kallad
“Monika Z:s arvtagerska”. 1997 fick hon
äran att som förste svensk spela in en
platta på den klassiska jazzetiketten Blue
Note.
Här framträder hon med
Storsjösextetten, en ensemble från
Länsmusiken i Östersund. Där hittar vi
faktiskt två eminenta musiker från våra
trakter, nämligen söderhamnaren och
pianisten Thomas Jutterström och från
Kilafors, basisten Svante Söderkvist.
Övriga medlemmar är: Rickard Sandström – gitarr, Tomas Nykvist – trummor, Jan-Olov
Oscarsson – trombon, Fredrik Norén – trumpet och
Robert Nordmark på saxofon. Ett mycket kompetent och
Medarr: Kultur & fritid
hörvärt gäng som backar upp Viktoria på bästa sätt.

Hjärtligt välkomna!

Tis 8 apr 19:30

Cecilia Wennerström
CECILIA WENNERSTRÖ M HAR varit i elden länge, passande nog med den kvinnliga
jazzgruppen Salamander som hon ledde mellan 1979-91. Under senare delen
av 80-talet, när Kurt Olsson härjade som värst, spelade hon barytonsax i
dennes damorkester.
Under 90-talet har hon också arbetat med Marie Selander i duo och
triosättningar, men också i storbandssammanhang med Nisse Sandströms
”tubaband”, Peo Jönis & Satin Dolls, April Light (allnordiskt kvinnligt storband),
samt med sitt eget 12-mannaband med vilket hon framträdde på Bangen 1996.
Den kvartett hon leder nu startades 1977, då man också kom med sin
första skiva, den andra utkom i fjol. Medlemmarna är Cecilia Wennerström barytonsaxofon, Ann Blom - piano, Filip Augustson - bas, Henrik Wartel trummor.

OBS! Förband 19:00

Tis 29 apr 19:30

Grewlings & Ulf J-W

Grewlings: Agne Grew, Bengt Engqvist, Göran Rahm,
Anders Lindblom, Steve Persson och Torbjörn Olsson.

GREWLINGS KAN BETECKNAS som Bollnäs egna "Jazz
Messengers". Man föredrar den raka, okomplicerade,
gärna bluesbaserade, jazzen. Inga stora krusiduller, det
är budskapet som ska gå fram. Budskapet handlar om
spelglädje, musikanteri och att ha trevligt i goda vänners
lag.
Förutom att grewlingarna är vänner så har de
också vänner, duktiga vänner. Den här kvällen
har de bjudit in ingen mindre än Uffe Johansson
Werre, en av vårt lands stora underhållare och
musiker. Förutom att han äger talets gåva kan
han även spela trombon och stridepiano (dock
inte samtidigt) på ett gudabenådat sätt.
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